Pressmeddelande 2021-06-24

Inbjudan till resultatpresentation i samband med
Nobina ABs rapport för det första kvartalet
2021/2022
Nobina ABs rapport för det första kvartalet 2021/2022 kommer att publiceras
fredagen den 2 juli 2021 klockan 08:00 (CEST).
En telefonkonferens kommer att hållas samma dag klockan 10:00 (CEST), där VD och
koncernchef Magnus Rosén samt ekonomidirektör Pernilla Walfridsson presenterar och
kommenterar rapporten samt svarar på frågor.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Nobina ABs webbplats www.nobina.com från
klockan 08:00 (CEST) på rapportdagen. Presentationsbilder kommer att finnas
tillgängliga innan telefonkonferensen startar på företagets webbplats eller via följande
länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/o4m63672
För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:
Från Sverige, tel: +46 8 506 921 85
Från Storbritannien, tel: +44 203 0095710
Från USA, tel: +1 866 8692 321
Från Tyskland, tel: +49 69 2222 4910
Från Finland, tel: +358 942 451472
Från Danmark, tel: +45 3272 7518
Från Norge, tel: +47 2156 3162
Konferens-ID: 3686028
För att ta del av presentationen i efterhand, vänligen logga in via samma länk som ovan.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pernilla Walfridsson, ekonomidirektör
pernilla.walfridsson@nobina.com +46 72 967 04 04
Mattias Gelinder, finans- & IR-chef
mattias.gelinder@nobina.com +46 72 967 02 61
Om Nobina
Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje
dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och
på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa,
till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring.
Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2020/2021 närmare 11 miljarder
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket
Samtrans respektive Örslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.
Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.
Mer information finns på: www.nobina.com
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